
Fornlämningar 
i Kalix älvdal 
Det finns en mängd fornlämningar som visar 
hur människor bott i Kalix älvdal under 
väldigt lång tid. Vid Fattenborg, Lillberget och 
Ansvar har människor bott eller vistats för 
4 000, 6 000 resp. 7 000 år sedan. 

Granåboplatsen visar en bosättning för 
2 500 år sedan, samtidigt som de unika 
Espinärahögen och Sangishögen visar på 
anknytning till vikingar från Mälardalen för 
mer än I 000 år sedan. 

På 1600-talet anläggs ett kopparverk vid 
Eriksberg: Kalix kopparverk. Från ungefär 
samma tid kommer också lämningarna av den 
svedjefinska bosättningen vid Kosjärv. 

Länsstyrelsens eller andra välmatade 
informationsskyltar finns vid samtliga platser 
förutom vid Bönälvens kulturstig. På flera 
andra ställen finns det också särskilda 

kulturstigar, till vilka det finns särskilda 
foldrar. 

Ekomuseum Historisk skogsexport från 

Kalix älvdal 
På 1800-talet förändras Kalix älvdal i grunden. Träpatroner 
och grosshandlare omvandlar skogens resurser till pengar, på 
gott och ont. De skapar nya utkomstmöjligheter för 

befolkningen, samtidigt som många också får slita hårt för de 
nya herrarna. Ekomuseet är ett enskilt, ideellt projekt som 

drivs utan vinstsyfte, med syfte att ge dig chans att på nytt få 
uppleva lite av historien. 

Ekomuseum. 
Historisk skogsexport från Kalix älvdal 

Kartan kommer från Lantmäteriet (CC-BY), bilderna är tagna 
av Magnus Cedergren resp. kommer från Statens historiska 
museum 

www. historiskskogsexport.se 



I: Siäinasnder ulövrstg 
I Sanningslandet finns ett stort antal fornlämningar som är 
karaktäristiska för Norrbotten. De visar att människor vistats 
här under mycket lång tid. Det finns lämningar efter 
förhistoriska bostäder och förvaringsanläggningar, spår efter 
matlagning i form av kokgropar, eldstäder som vittnar om 

samernas vistelse på renbeteshedarna, men också samtida 

fornlämningar som tjärdalar. Nere vid sjöstranden finns den 

kända boplatsen vid Gammelkänt, där över 600 forntida 
föremål påträffats. 

Längs en 2 km kulturstig får du veta mer om 

Sanningslandet och fornlämningarna på 9 st skyltar. 
Rundturen finns också tillgänglig i en särskild folder. 

2. Ansvar 
Gravanläggningarna och boplatsen vid Ansvar, nära Jockfall i 
Överkalix, tillhör de allra äldsta stensättningarna i Sverige. De 
är daterade till perioden 5 200 - 4 800 f.Kr och därmed unika 
i vårt land. De uppvisar många likheter med Fattenborg (nr 6), 
men är äldre. Dessa lämningar skall liksom Fattenborg 
ursprungligen ha legat vid havet. Det finns en kort kulturstig 
till och mellan lämningarna i Ansvar. 

3. Bönälvens kulturstig 
Här på västra sidan av Bönälven finns olika typer av 
fornlämningar och kulturlämningar. I samband med ett 
projekt ”Skogens kulturarv” anläggs en kulturstig om 3,7 km 
år 2006. Kulturstigen berättar om det gamla skogsbruket i 
form av tjärdalar, kolmilor och flottningslämningar. 
En grav från bronsåldern och lämningarna av ett skogstorp 
tillhör också promenaden. Rundturen finns tillgänglig i en 
särskild folder. 

4. Lillbergets fornlämningsområde 
Boplatsen vid Lillberget går åtminstone 6 000 år tillbaka i 
tiden. Här finns arkeologiska fynd som gör Lillberget mycket 
märklig. Keramiken vid Lillberget är närmast unik, både i 
Norrbotten och i Sverige. Raderna med små hål, brukar 

beskrivas som kamkeramik. Anknytningen historiskt skall 
främst göras med Finland, Baltikum och Ryssland. Bland 

fynden från Lillberget finns också Sveriges äldsta 
metallföremål. 

Hyddorna vid Lillberget är ursprungligen nedgrävda en 
halvmeter i sanden. Överbyggnaden består antagligen av 
stänger på vilka det ligger näver och torv. Idag återstår några 
gropar i landskapet, varav några stycken är undersökta. 

5. Lillbergets forntidsby 
I Lillbergets forntidsby i södra ns av Överkalix 
kommuncentrum försöker man återskapa lite av 
boendemiljön för människorna i Lillberget för 6 000 år sedan. 
Forntidsbyn består av ett par rekonstruerade hyddor. 

6. Fattenborg 
Vid Fattenborg finns gravfält, enstaka gravar, boplatsgropar 
och flera boplatsvallar. Här finns också mängder av 

boplatsspår: skärvsten och avslag efter redskapstillverkning. 
Boplatsvallarna är ovanligt stora. Tillsammans gör detta 
fornlämningsområdet helt unikt i norra Sverige. Här har 
människor jagat och fiskat, redan för 4 000 år sedan. På den 
tiden var detta ett kustområde, med stränder och holmar. 

Landhöjningen gör att havet senare har blivit myr på en del 
ställen. 

Längs en kulturstig får du veta mer om både 
fornlämningarna och naturen vid Fattenborg. Denna 
promenad finns tillgänglig i en särskild folder. 

7. Kosjärv 
Vid Kosjärv NO om Töre har utgrävningar försökt klargöra 
tidigare bosättning. Kanske är detta en svedjefinsk bosättning 
från mitten av 1600-talet, eftersom platsen haft namnet 

Finnstugan. Samtidigt saknas uppgifter i kyrkböcker och 
gamla kartor. Svedjebruket innebär att skogen fälls och 
bränns, och skapar en god odlingsmån för råg, samt här 
kanske även korn och betor. 

8. Kalix kopparverk 
Vid Kalix —- eller Eriksbergs - Kopparverk anläggs en 
kopparhytta med tillhörande gruvor i mitten av 1600-talet. 
Verksamheten är igång i ungefär 200 år, men frågan är väl om 
verksamheten någonsin är särskilt lönsam. Bönder från byarna 
i närheten anlitas för anlägganingsarbete, för gruvarbete och 
för att hugga ved. De får också lära sig att tillverka kol i 
kolmilor. Arbetet i själva hyttan kräver däremot mer specifik 
kunskap, och måste hämtas utifrån. Vid hyttområdet och den 
närbelägna gruvområdet löper en kulturstig med flera skyltar 
längs vägen. Denna promenad finns tillgänglig i en särskild 
folder. 

9. Espinärahögen 
Gravhögen vid Espinära ligger numera en bra bit från havet, 
idag mer än 30 m.ö.h — vilket ursprungligen var nära 
havslinjen. Fram till nu har gravhögen sagts vara från 
bronsåldern. Nya rön tyder istället på att den är samtida med 
Sangishögen (nr 11), dvs. från vikingatiden. I en aktuell 
rapport från en arkeologisk undersökning av Sangishögen, 
noteras att det ursprungligen gick en havsvik ända upp till 
Espinära. Espinärahögen är inte utgrävd — än så länge. 

10. Granåboplatsen 
Granåboplatsen ligger något närmare kusten och 25 m.ö.h. 
Kokgroparna som finns här lär ha använts för ungefär 2 500 år 
sedan. De är ovanligt många just här, ett 30-tal. Kokgropen är 
en snillrik plats för tillagning av mat, som både kan kokas och 
torkas, t.ex. fisk eller sälkött. Längst ner ordnas en brasa, som 
sedan täcks av en packning med sten. Maten läggs sedan 
mellan stenarna, som kan hålla värmen i flera dygn. Slutligen 
täcks gropen av torv och näver. Gropen kan också användas 
för att snabbt torka kött. Sannolikt har människorna vid 
Granåboplatsen haft ett behov av att konservera maten 
genom torkning, kanske efter rikliga fångster. 

II. Sangishögen 
När Gustaf Hallström från Riksantikvarieämbetet är på 
exkursion 1923, får han tips om en gravhög. Det visar sig vara 
en nästan unik gravhög från vikingatiden, utanför byn Sangis. 

Liknande gravar finns annars bara i den södra halvan av 
Sverige. Har denne viking varit på handelsresa eller plundring, 
har han dött av sjukdom eller efter skador i en strid? Hans 
kamrater begraver honom i alla fall på ett sätt som är värdigt 
en viking, kanske på 8oo-talet. Kanske kommer vikingarna 
långt bort ifrån? En bevarad sköldbuckla och ett avbrutet 
svärd, är båda unika fynd för dessa breddgrader. Graven ligger 
lättillgängligt nära E4, strax väster om byn Sangis i Kalix. 


